VERSL AG

Onderwerp

Openbare Dorpsraadvergade-

ring
14 juni 2016
Dorpshuis de Nesse

Datum bespreking
Plaats

De dames de Lange, Peters en
Meulenbelt, de heren van Leeuwen, Wesselingh, Ruhe, Lambalk
Aanwezig

Publiek:

7 juli 2016
Opgesteld door Inge Ellens
Doorkiesnummer (020) 540 47 27
E-mail i.ellens@amstelveen.nl

12 personen

Datum verslag

Kopie aan

Gemeenteraad, B&W

Actie

1.

Opening en mededelingen
- Naar aanleiding van de oproep in het Informatiebulletin zijn 4 meldingen binnengekomen m.b.t. storing bij Ziggo. Het wegvallen van Wifi is een veel gehoorde klacht. Ook bewoners van Nes die geen klant zijn van Ziggo maar van
bijvoorbeeld KPN hebben ook last van storing. Klaarblijkelijk ligt Nes in een gebied waar het bereik niet optimaal is.
- Gregor Portengen stopt met de het bezorgen van het Informatiebulletin. Er
is al een vervanger.
- Een aantal Dorpsraadsleden hebben gesproken met de heren Kreukels en
Schulz van de gemeente over maatregelen inzake de verkeersveiligheid op de
Amsteldijk Zuid. Er is een voorstel gemaakt m.b.t. verkeersremmende middelen. Dhr. Kreukels zal bij de Dorpsraadvergadering van 13 september a.s.
e.e.a. toelichten.
- De voorzitter, dhr. Ruhe en dhr. van Leeuwen hebben gesproken met mw.
Saaltink van de gemeente over de mogelijkheid om binnen de Dorpsraad een
‘BIG’ (Bewoners Initiatief Groep) te ontwikkelen. Aangezien de Dorpsraad
een geheel andere constructie heeft dan een wijkplatform zal dit niet mogelijk
zijn.
- De voorzitter is aanwezig geweest bij het Wijkenoverleg. Er zijn verbeterpunten besproken m.b.t. het informatiebeleid bij de gemeente. Ook komt er
een nieuw communicatiebeleid en een nieuwe website waarbij het aantal pagina’s drastisch wordt ingeperkt. In de toekomst kan elke burger zijn/ haar eigen
profiel aanmaken op de nieuwe website.
- Er zijn lantaarnpalen geplaatst bij de Hollandsche Dijk.

2.

Vaststelling van de notulen van de vergadering van 10 mei 2015
De notulen worden na wijziging vastgesteld.

3.

Behandeling van de Actielijst
0139: Fietspad naar de Middenweg: wordt aanbesteedt. Rond half juli wordt
begonnen met de werkzaamheden.
0155: werkzaamheden in Nes: bewoners hebben een nieuwsbrief ontvangen. Mw. Meulenbelt gaat langs de opzichter m.b.t. de ‘steeg’. Er is een oudere
met de rollator blijven steken. De putten liggen lager dan de bestrating.
0156: website: er wordt gevraagd om op de website te kijken of de gegevens
kloppen. Zo niet, dan dit graag doorgeven. Ook kunnen nieuwtjes etc. worden
aangeleverd. Facebook is gekoppeld aan de website, dus vooral ‘liken’!
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Voor de webdisigner mevrouw Wilma Jurriaans is een attentie geregeld.
0157: Openbaar vervoer: mw. Peters heeft bericht gehad dat de opmerkingen is ontvangen. E.e.a. is op 9 juni vastgesteld.
0159: bermen maaien: er is gemaaid rondom de bollen. Dhr. Grigoleit meldt
dat er een stukje is vergeten bij 202b. Wilco van Rijn gaat hiernaar kijken.
Over een paar weken wordt het Jaagpad weer gemaaid. Dhr. Lambalk vraagt
naar een brief van Waternet die in maart moet zijn ontvangen. M.b.t. het
maaibeleid laat dhr. van Leeuwen weten dat er vóór 15 juni niet wordt gemaaid.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken.
14 mei: voorstel van de voorzitter om als cadeau voor het 125 jarig
bestaan van de Urbanus, een monumentenbord aan te bieden. Er zal
in samenspraak met het bestuur een bord worden besteld.
19 mei: nieuwsbrief van de VvKkNH..
24 mei: email van mw. Meulenbelt inzake de mogelijkheid tot het
aanleggen van glasvezel in Nes. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.opglas.nl Op dit moment is glasvezel niet mogelijk in Nes,
maar als veel mensen dit wensen zou de gemeente wel actie moeten
ondernemen. Op de website worden de aanvragen gebundeld. Glasvezel is ook belangrijk voor de school, de leerlingen moeten goed internet hebben.
27 mei: email van de gemeente Uithoorn waarin wordt medegedeeld
dat het verzoek om een richtingbord naar de N201 is afgewezen.
1 juni, email van mw. Saaltink van de gemeente waarbij de spelregels
van een BIG (Bewoners Initiatief Groep). Dit is niet van toepassing
voor de Dorpsraad.
6 juni: email van het Sportbedrijf waarin de indeling van de Buitenspeelbus wordt medegedeeld. De bus komt de 2e week van de zomervakantie.
6 juni: aanvraag voor een steiger aan de Amsteldijk Zuid t/o 135. Er
zijn geen bezwaren.
13 juni, email van mw. Meulenbelt waarin zij voorstelt om Nes te
promoten bij makelaar Brockhoff. Deze makelaar heeft een site
gemaakt waarop mensen die graag buiten Amsterdam willen wonen,
kunnen zoeken naar geschikte locaties. De makelaar vraagt om input
te leveren en zal mettertijd een fotoreportage maken. Hiermee wordt
er gepromoot dat er meer gezinnen in Nes aan de Amstel komen wonen, dit ter behoud van de school.
Uitgaande brieven:
Geen.

5.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget.
Er zijn geen aanvragen ingediend.

6.

Rondvraag
Marco Lambalk geeft aan dat er twee planken van het klimrek af zijn.
Dit zal worden doorgegeven aan Frank van der Neut.
Marco Lambalk vraagt waarom de doeltjes op het veldje zijn geplaatst
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-

-

-

-

en niet op het basketbalveld.
Marco Lambalk vraagt om de uitgaande stukken m.b.t. de Middenweg.
Hij geeft aan deze niet te hebben.
Marco Lambalk merkt op dat dhr. Thijs Kreukels vanavond zou komen. Dit was
echter toegezegd onder voorbehoud. Dhr. Kreukels was helaas toch verhinderd.
Sandra Meulenbelt heeft vernomen dat kinderen niet snel in de JOP zullen gaan
zitten omdat het onveilig is. De JOP staat nogal achteraf tussen de bosjes.
Bart Wesselingh geeft aan dat de ene groep wel graag achteraf wil zitten en de
andere niet.
Sandra Meulenbelt laat weten dat de Pastoor van Zantelaan vol loopt met auto’s.
Leerkrachten en ouders parkeren daar. Vraag is of de leerkrachten bij de kerk mogen
parkeren? Er zal even worden afgewacht tot na de zomervakantie.
Mayra Peters meldt dat de verf van de brug naar de Ringdijk afbladdert. Ook het
bord wordt niet schoongemaakt. Wilco van Rijn laat weten dat er een
onderhoudsregime is en dat borden in principe niet worden gewassen.
Mayra Peters laat weten dat de aanmeldingen voor de buurtapp goed loopt. Er zullen
stickers worden gehaald om op de brievenbus te plakken. Het ophangen van bordjes
vindt de gemeente niet goed.

8. Rondvraag publiek
- Dhr. v.d. Lelie laat weten dat hij ook last heeft van ‘blokjesbeeld’.
Onder voorbehoud zal dhr. Kreukels van de gemeente bij de vergadering van
13 september een toelichting geven op het voorstel inzake de verkeersveiligheid
van Nes.
Mw. Houtkamp heeft ook ‘blokjesbeeld’.
Mw. Houtkamp meldt dat de bankjes bij het geitenweitje erg vies zijn. Wilco
van Rijn zal dit doorgeven.
Mw. Ekkelkamp zou het prettig vinden als er glasvezel komt. We zijn dan gelijk van Ziggo af. Glasvezel wordt aangelegd bij aanmelding van 60% van de
bewoners. Op dit moment hebben 16 personen zich aangemeld.
Mw. Naeff vraagt waarom de veeroosters zo rammelen. Bart Wesselingh meldt
dat deze een stukje zijn verzakt. Na de bouwvak zal de Ringdijk worden opgeknapt.
Mw. Naeff vraagt of de notulen van voor 2015 niet op de website komen? Ook
vraagt zij of er wel voldoende aandacht wordt gegeven aan de website. Er zou
een extra item in het Informatiebulletin kunnen worden opgenomen over de
website en Facebook.
Mw. Naeff laat weten dat de bedrijven in Nes niet wilden adverteren op de
website.
Dhr. van Rijn meldt dat zijn moeder (wonende aan de Amsteldijk) ook last
heeft van ‘blokjesbeeld’.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 15 februari 2016 en ondertekend op 8 maart 2016.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,
de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. E. de Lange

